
FULDT ANSVAR FOR TURNKEY LEVERANCE  
TIL SKUTSKÄRS TRÄ 

Svenske Skutskärs Trä har gennem de 
sidste år opbygget flere fabrikker med 
fuldautomatiske linjer til pakning af strø-
else primært til heste. Skutskärs Trä laver 
aftaler med lokale savværker om at aftage 
deres spån og bygger en fabrik med pak-
kelinje tæt på savværket. Her forarbejdes 
og pakkes strøelsen til videre salg.

Fuldt ansvar er et krav
Senest har Fisker samarbejdet med Skut-
skärs Trä om opbygning af en ny fabrik i 
Charlottenberg tæt på den norske grænse. 
”Kunden ønskede en samarbejdspartner, 
som kan tage det fulde ansvar for både 
maskiner, opbygning af den fuldautomati-

ske pakkelinje og hele indkøringen,” fortæl-
ler adm. direktør Peter M. Henningsen fra 
Fisker. ”Det kan vi hos Fisker. I hele pro-
cessen har vi stor glæde af vores omfat-
tende erfaring med hele set-uppet omkring 
en pakkelinje. Det er typisk i integrationen 
mellem maskinerne, at udfordringerne op-
står. Det kræver en bred viden at kunne 
håndtere og løse det.”

Pressede baller klar til transport
Den fuldautomatiske linje i Charlottenberg 
har været i drift siden marts 2021 og produ-
cerer 4,5 baller/min. Ballerne med strøelse 
presses sammen for at kunne transporte-
res mere effektivt. Stablingen håndteres af 
en robot. De enkelte paller kører efterføl-
gende gennem en vikler, rangeres op og er 
klar til at blive læsset på lastbiler.

Vi er tæt på kunden  
Det har givet særlige udfordringer, at et 
nyt stort anlæg, med nye maskiner og nye 
medarbejdere skal spille bedst muligt sam-
men. ”Det har givet indkøringsvanskelighe-
der, som vi har gjort alt for at håndtere hur-

tigst muligt,” siger Peter M. Henningsen. 
”Det har her været en alt afgørende forud-
sætning, at vi i forvejen har servicetekni-
kere som arbejder for andre kunder i nær-
heden, af dette anlæg. De har derfor haft 
mulighed for at rykke ud med kort varsel, 
når der har været brug for det. Samtidig 
har vi også bakket op med både online- og 
telefonsupport.”

Klar til nye projekter
Anlægget i Charlottenberg er et af flere 
til høvlspåner, som Fisker har lavet i år.” Vi 
oplever stor aktivitet i savværksindustrien. 
Vores typiske kunder har materialet og kun-
derne, men savner en leverandør, som kan 
tage ansvaret for at bygge hele anlægget,”  
siger Peter M. Henningsen. ”Vi er førende 
i Norden på levering af fuldautomatiske 
løsninger med balle pressere og kan følge 
kunden hele vejen fra de indledende snakke 
om design af linjen, til installering, service 
og telefonsupport. Det kræver flere forskel-
lige kompetencer, som vores medarbejdere 
besidder. Det ved vi fra mange års erfaring, 
skaber stor værdi for vores kunder.”
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Fiskers store erfaring med turnkey 
leverancer og høje aktivitetsniveau 
i hele Norden er afgørende for, 
at de kan tage det fulde turnkey 
ansvar for Skutskärs Trä’s nye 
fuldautomatiske pakkelinje.
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